
 

 

Forskning i fjæra 
 

Lærerveiledning  
 

Undervisningsopplegg for 
Grunnskolen 8. – 10. trinn 

Undervisningsopplegget er utviklet av Besøkssenter Færder nasjonalpark, 
Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark og Havforskningsinstituttet i samarbeid med 

Oslofjordens Friluftsråd, Inspiria Science centre, Hvaler ungdomsskole og  
Tjøme ungdomsskole. 
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Velkommen på tur 
«Forskning i fjæra» er en heldagstur med feltarbeid i fjæra hvor både elever og lærere tas 
med på en annerledes skoledag der folkeforskning, samarbeid og naturopplevelser står i 
fokus. Dette opplegget legger til rette for at både lærere og elever kan lære om fjorden de 
bor ved, hvordan tilstanden til Oslofjorden er, hvordan befolkningen rundt fjorden bruker 
den, og hvordan fjorden kan benyttes på en bærekraftig måte nå og i fremtiden. Dette gjøres 
gjennom valgfrie for- og etterarbeids-oppgaver, samt feltarbeidet der elevene selv gjør 
undersøkelser og praktiske øvelser. På feltdagen deles gruppa i to (dersom det er over 15 
elever). Den ene gruppa er med naturveileder og trekker strandnot og registrerer arter. Den 
andre gruppa gjør lærerstyrt fangst/gjenfangst av strandkrabber med snøre og regner ut 
estimert populasjonsbestand i området. Gruppene bytter etter lunsj. Mer om dette lengre 
ned i dokumentet. Vi gleder oss til å se dere i felt!  
 

Prosjektet Frisk Oslofjord 
«Forskning i fjæra» er en del av prosjektet Frisk Oslofjord, som eies av Færder og Ytre Hvaler 
nasjonalparker. Prosjektets visjon er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for 
kommende generasjoner. Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres. 
Dette er avgjørende for å opprettholde en levende kystkultur og et grunnlag for grønne 
næringer i Norges mest folkerike område. 

https://friskoslofjord.no/om-frisk-oslofjord/
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Prosjektet Frisk Oslofjord har som mål å:  

• frambringe ny kunnskap og grunnlag for framtidig forvaltning 

• teste og verifisere ny teknologi 

• formidle til forvaltningen, befolkningen og særlig barn og unge 
 
 
Hovedfokus i prosjektet er bunnområdene i fjorden. Den økologiske tilstanden i Oslofjorden 
er svekket. Flere fiskeslag er i ferd med å bli borte og viktige leveområder som tareskog og 
ålegrasenger har gått tilbake. Prosjektet Frisk Oslofjord skal bidra til å snu utviklingen. Ny 
kunnskap vil bidra til mer treffsikker forvaltning og være et viktig tilskudd i arbeidet med å 
redde kysttorsken og andre fiskebestander som er i tilbakegang.  
 
En viktig del av prosjektet er å teste ut ny teknologi for kartlegging og overvåking, og å 
tilgjengeliggjøre forskningsresultater. Det legges spesielt stor vekt på formidling til barn og 
unge. Som et ledd i dette har prosjektet utviklet et undervisningstilbud for grunnskolens 8. - 
10. trinn der kjernen er en dagsekskursjon i fjæra med fangst-gjenfangst av krabber og trekk 
av strandnot. Her kombinerer vi spennende data fra forskningsmiljøene med det elevene 
selv observerer i felt.  
 
Undervisningsopplegget gjennomføres av Besøkssenter Færder nasjonalpark og 
Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark, i sine respektive fylker (tidligere Vestfold og Østfold).  
 
 

Praktisk informasjon 
 

Hvem gjelder tilbudet for?  

Ungdomsskoler i de gamle fylkene Vestfold og Østfold får tilbud om én dagsekskursjon med 
opptil 30 elever. Undervisningsopplegget er utviklet med tanke på valgfagene «Forskning i 
praksis» og «Miljø, natur og friluftsliv», men skolene velger selv hvilke elever de ønsker å 
sende. Ved hjelp av for- og etterarbeid kan feltarbeidet vinkles slik at en dekker et bredt 
spekter av kompetansemål i mange ulike fag.  

 

Forventninger til læreren 

Opplegget krever aktivt deltagende lærere gjennom feltdagen. Vi tror dette også gjør dagen 
mer lærerik og spennende for lærerne selv, og kan gi god trening i uteundervisning for de 
som er usikre på dette. Lærerne må hjelpe naturveilederen med å organisere elevene i 
grupper og delegere/styre oppgaver. Den ene aktiviteten er helt lærerstyrt. Læreren som har 
ansvar for første gruppe med dette, bør også være den som har andre gruppe, for god 
kontinuitet. På grupper fra 15 – 30 elever må minst to lærere være med på hele opplegget. 
Grupper opp til 15 elever kan gjennomføres med én lærer, men vi foretrekker at de er to.  
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Program  

(tidspunktene kan variere litt med vær og andre forhold) 
 
09:00 Velkommen! Kort info om hva som skal skje. Litt bakgrunn for prosjektet Frisk 

Oslofjord og hva de har funnet så langt. Hva har dette å si for livet i havet?  
 
09:30 Klassen deles i to: 
  Gruppe 1: Lærerstyrt fangst og registrering av strandkrabber   
 Gruppe 2: Trekk av strandnot og registrering av arter med naturveileder 
 
11:15 Lunsj 
 
11:45 Gruppene bytter aktivitet 
 
13.00    Oppsummering 
 
13.30 Takk for i dag! 

 

Tidspunkt og bestilling 

Skolene avtaler direkte med sitt nærliggende senter. Det er et begrenset antall tilgjengelige 
dager og plassene fylles opp fortløpende. Etter avtale med besøkssenteret får skoler tildelt 
oppmøtetid og sted. Ekskursjonen foregå ved besøkssenteret eller et egnet kystområde i 
nærheten av skolen. Ved lang avstand til lokaliteten, tilbyr prosjektet gratis busstransport. 
Dette avtales med naturveileder. Normalt varer feltarbeidet fra 09:00 – 13.30, men kan 
tilpasses noe til den enkelte klasse.  
 
NB! Opplegget har værforbehold. Ved kraftig regn vil ekskursjonen avlyses. Dette avklares 
fortløpende med naturveileder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besøkssenter Færder nasjonalpark  
 

Naturveileder: Cecilie Notø  
Telefon: 975 28 181  
Epost: cecilie@ferdernasjonalparksenter.no 
Adresse: Helgerødveien 590, 3145 Tjøme 
 

Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark 
 

Naturveileder: Randy Gunnar Bohmann-Lange  
Telefon: 404 42 887 
Epost: ranlan@hvaler.kommune.no 
Adresse: Torvet 7, 1680 Skjærhalden 
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Sikkerhet 
Besøkssenterets naturveileder har med kasteline, førstehjelpsskrin og seilvest til de elevene 
som skal ut i vannet (med vadere) for å sette teiner eller trekke strandnot. Naturveileder har 
livredningskurs i vann. For grupper på 15 – 30 elever kreves det at skolen stiller med minst 
én lærer som også har dette kurset. På grupper under 15 elever er ikke dette et krav.  
 
Det forventes at elevene følger instruksene fra naturveileder og lærere til enhver tid.   
 
 

Pakkeliste 
Opplegget foregår utelukkende utendørs, også på tidlig vår og sen høst. Det er ingenting i 
veien for å være i fjæra på denne årstiden. Sjøen er fantastisk året rundt, men for at 
opplevelsen skal være god er det viktig at man er riktig kledt for turen. Det forventes at 
elevene har med følgende:   
 

• Solid niste, gjerne med ekstra nøtter/frukt til mellommåltid 

• Drikke, gjerne både varm og kald 

• Sitteunderlag 

• Varm genser 

• Varm, vanntett jakke 

• Turbukse som tåler vann eller er vanntett 

• Lue 

• Votter/hansker 

• Gode støvler 

• Superundertøy/ullundertøy.  

• Klesskift i tilfelle de blir våte 

• Kamera eller smarttelefon for bildedokumentasjon fra feltarbeid 

 

Kompetansemål fra læreplanen 
Undervisningsopplegget er i utgangspunktet rettet mot valgfagene ««Ideer og praktisk 
forskning» og «Friluftsliv», men opplegget treffer også læreplanmål i naturfag, samfunnsfag, 
matematikk, norsk og kroppsøving. Undervisningsopplegget er basert på de nye 
læreplanene.  
 
Se nettsiden for de aktuelle fag, læreplaner og kompetansemål.  
 
Opplegget er ment å være en integrert del av opplæringen. Ved å utføre for- og 
etterarbeidet til vil elevenes læringsutbytte økes, og lærerne vil kunne benytte aktivitetene 
som et verktøy til å nå konkrete mål i kunnskapsløftet. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre 
for- og etterarbeidet som du finner på nettsiden.  
 
 

https://friskoslofjord.no/skole/ungdomsskole/praktisk-info/
https://friskoslofjord.no/skole/ungdomsskole
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Aktiviteter/undersøkelser 

«Forskning i fjæra» er et ferdigsydd feltarbeid der elevene får være med på forskjellige 
metoder for datainnsamling i marine miljøer. Vi gjør noen enkle undersøkelser av vannet, 
kartlegger dyrelivet i sjøen og diskuterer menneskenes påvirkning av fjorden.  
 

Strandnot  
Grunne områder langs kysten er hjem til et mylder av små fisk og krepsdyr. Tang og ålegress 
danner gode skjulesteder hvor yngel til flere viktige fiskearter - inkludert torsk, sei og lyr - 
kan vokse opp. Disse områdene er også et yrende matfat for større fisk.  
Strandnot er et viktig verktøy for å undersøke hvordan det står til med fiskeyngelen og for å 
overvåke matfatet til de større fiskene.   
 
En strandnot er et lite, finmasket garn med flyteelementer i toppen og søkke i bunnen. 
Elevene har på vadere og vasser ut strandnota i en slak bue. Nota skal trekkes rolig inn mot 
land. For små nøter kan en gjerne gå litt på langs av strandkanten før en trekker den mot 
land - for å dekke et større område. Det er viktig at en setter ut og trekker inn nota med 
rolige og langsomme bevegelser. På denne måten svømmer småfisk og yngel foran nota 
langs bunnen der de føler seg trygge. Om en trekker nota for raskt vil en skremme fisken og 
de vil svømme opp og over nota, eller ut på sidene. Når en trekker nota inn mot land må 
man passe på at fisken blir liggende i vannet mens man jobber med å overføre dem til et kar 
med sjøvann for videre arbeid.  
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Krabbefiske  
Lærerstyrt aktivitet. Egen lærerveiledning finner du her. 
Ved hjelp av teiner, håver og snører fanger elevene så mange strandkrabber de klarer. 
Gruppen før lunsj måler alle krabbene, noterer kjønn og merker dem på skallet med 
neglelakk. Krabbene slippes ut før lunsj. Etter lunsj fisker neste gruppe videre i samme 
område og samler opp så mange krabber de kan. Alle krabbene måles, kjønn noteres og en 
noterer ned om krabbene har blitt fanget tidligere eller ikke. Tallene brukes til å beregne den 
totale bestanden av strandkrabber i området ved hjelp av formelen:  
 

                           𝑁 =  
(𝑀∗𝐶)

𝑅
  

 
N = Estimert populasjonsstørrelse i undersøkelsesområdet 
M = Antall individer fanget og merket før lunsj (M for «marked») 
C = Antall individer fanget etter lunsj (C for «captured») 
R = Antall individer gjenfunnet med merke etter lunsj (R for «recaptured) 
 
Dataene på størrelse og kjønnsfordeling kan brukes videre i etterarbeidet.  
 
Vannmålinger 
Temperatur: Elevgruppene får utdelt termometer og undersøker temperaturen i området de 
arbeider. Fralandsvind kan føre til store fall i vanntemperatur på kort tid, selv i isolerte 
bukter. Kan en se noen sammenheng mellom funnene til de forskjellige klassene og 
temperaturen på stedet? 
 
Secchi-skive: Elevene bruker secchi-skive til å måle siktdyp om det lar seg gjøre på 
lokaliteten. En secchi-skive er en hvit skive som man senker loddrett ned i vannet til man 
ikke kan se den lenger. Deretter trekkes den sakte opp til den er akkurat synlig og man 
registrerer dypet ved hjelp av merker på tauet. Undersøkelsen sier mye om mengden 
partikler i vannet som igjen har mye å si for hvor mye sollys som når ned til de ulike 
dybdene. Tang, tare og ålegress trenger sollys for å vokse og sikten/partikkelinnholdet i 
vannet påvirker derfor hvor dypt disse kan overleve. Til gjengjeld påvirker deres 
tilstedeværelse i hvilken grad småfisk og fiskeyngel kan overleve der, da disse er avhengige 
av gjemmestedene og maten algene sørger for.  Mye partikler i vannet fra bla jordbruk er et 
stort problem i ytre Oslofjord.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://friskoslofjord.no/skole/ungdomsskole/praktisk-info/
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For- og etterarbeid 
Opplegget er ment å være en integrert del av opplæringen. Ved å utføre for- og 
etterarbeidet vil elevenes læringsutbytte økes, og lærerne vil kunne benytte aktivitetene 
som et verktøy til å nå konkrete mål i kunnskapsløftet. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre 
de foreslåtte oppgavene til for- og etterarbeid, men det er opp til skolene hvordan de ønsker 
å legge opp og vinkle dette, og hvor mye tid og ressurser de ønsker å legge i det. Dersom 
klassen ikke har mulighet til å gjennomføre alle oppgavene, ønsker vi at det fokuseres på 
dette: 
 

• Før feltdagen ønsker vi sterkt at elevene er forberedt og har lest teksten 
«Oslofjorden er i trøbbel» og sett den lille filmen om trekking av strandnot.  

 

• Som etterarbeid har vi presentert flere forslag, blant annet modell av havstrømmer, 
dypdykk i Oslofjorden ved hjelp av Kongsberg Maritimes kartverktøy for havbunnen 
og en begrepsliste. Som et minimum til etterarbeid ønsker vi at elevene/klassen 
registrerer sine artsfunn i Havforskningsinstituttets database dugnadforhavet.no, og 
lager en rapport.  

 
Materiale til for- og etterarbeidet finner du på friskoslofjord.no.  
 
 

 

 

https://dugnadforhavet.no/
https://friskoslofjord.no/skole/ungdomsskole/

